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 वांगरी मेथीर टी.फी.रुल्रा चॎरयटेफर पाउंडळेनच ेवंस्थाऩक श्री.ककळोय रुल्रा मांनी २०१४ ऩावून शळकू 
आनंदे शा उऩक्रभ वुरु केरा. तमांनी जिल््मातीर ळाऱांभधीर फारलाडमा दततक घेतल्मा आणण तथेे फारकें द्री  
ऩद्धतीने शळषण वुरु केरे. आि ऩाच लऴाानंतय मा पाउंडळेनच्मा टीभने तमांनी दततक घेतरेल्मा ळाऱा आणण इतय 
ळाऱा मांच ेवलेषण केरे. तमाच ेननष्कऴा भी मेथे आि ऩुस्तक ददनाच्मा ननशभतताने भांडत आशे.  फारलाडमंाभधून ददरे 
िाणाये शळषण तमांचा शळषणक्रभ (अभ्मावक्रभ) कवा अवाला माफद्दर अनेक वलचायलंतानी आऩरे वलचाय भांडरे  

आशेत. फारशळषण शे भुरांच्मा बालवलश्लाळी ननगडीत अवाले, अनुबलांना कृतीची िोड देणाये अवाले. भुरांना अनुबल  
घेलू द्मामच ेअवतात, अनुबल शळकलामच ेनवतात. वलवलधांगी अनुबलाच्मा वंधी उऩरब्ध करून द्मामच्मा अवतात. 
शे ियी अवे अवरे तयी ददैुलाने आिशी अनेक फारलाडमांभध्मे आणण ऩदशरी दवुयीभध्मे भात्र ऩायंऩारयक ऩद्धतीनेच 
नुवतमा घोकंऩट्टीने भुरांना शळकलरे िात.े अगदी नालािरेल्मा शळषण वंस्थाभधून जिथे फारलाडीवाठी ५००० त े
१०,००० पी आकायरी िाते . तथेे भुरांच्माकडून १ त े१०० अंक अषयळ् ऩोऩटऩंची करून घोकून ऩाठ करून घेतरे 
िातात. भुरे मांत्रत्रकऩणे १ त े१०० अंक शरदशतात, म्शणतात. ऩण माभुऱे खये वंख्मासान भुरांना झारेरे अवत ेका? 
नवतचे माऩेषा कशय म्शणिे वंऩूणा भुऱाषये, फायाखडीच भुरांच्माकडून ऩाठ करून गगयलून घेतरी िात.े अषयळ् 
२०० ऩानी ल्मा नुवतमा कायकुनीने बयरेल्मा अवतात आणण लेडऩेणा ऩशा, ऩारकांना माचा अशबभान लाटतो. ऩयंतु 
त ेककती भुरांना वभिरे अवत ेशा प्रश्नच? मा गटातीर भुरांना खािगी क्रावशी रालरे अवतात आणण क्रावभध्मे 
तयी काम शो लेगऱे. नुवत ेअथा न वभिणाऱ्मा अंकाच,े अषयांच ेळब्दांच ेरेखनच की. लमाच्मा ३ त े६ लऴााच्मा 
भुरांना शे शळषण ऩेरण्मावायखे आशे का? ककती शा अभ्माक्रभाचा फोिा तमांच्मालय रादरेरा अवतो, तमांच्मालय शा 
अन्मामच नाशी का? भी म्शणत ेऩारक तयी शे कवे वशन करून घेतात? खये तय ऩारकांनाच भुर अडीच तीन लऴााच े
झारे की कधी तमारा ळाऱेत घारीन ल स्लत:ची वुटका करून घेईन अळी िणू घाईच झारेरी अवत.े 
 ५००० त े१०००० रु. पी घेऊन अवे काम लेगऱे शळकलेर िाते? नुवत ेऩोऩटऩंची कयणाये ऩोऩटच भळीनभध्मे 
घारून फाशेय काढरे िातात. इथे भुरांची वलचाय ळक्तीच खंुटलरी िात.े १ त े१०० अंकात ल फायाखडीत भुरांच े
फारऩणच शयलून िात.े माउरट काशी फारलाडमातय दोन चाय गाणी ल डफाखान मावाठीच िणू बयलरेल्मा अवतात.  
मा वगळ्मा िीलघेण्मा स्ऩधात भुरांचा वलाांगीण वलकावाच वंऩतो. आि फारलाडीभध्मेशी चक्क वेभी इंग्रिीच ेबूत 
नाचतम शे म्शणिे “धोफी न घाटका न घय का” आणण आम्शी शळषक शे ननभुटऩणे स्लीकारून त्रफनफोफाट भुरांच्मालय 
शे रादतोशी. 
 आि प्रगत याष्रात ‘भेंद ूआधारयत’ शळषणाची वंकल्ऩना रूढ शोत आशे आणण आम्शी भात्र मा ऩोऩटऩंचीच्मा 
बोलऱ्मात अडकून ऩडरो आशे. 
 ‘ग्राभभंगर (यभेळ ऩानवे)’, पुरोया, क़्लेस्ट वंस्थेकडून प्रशळषरेल्मा फारलाडमा (ननरेळ ननभकय), कभरा 
ननभकय  बलन (भंजियी ननभकय) मा ल काशी प्रामोगगक ततलालय चारलल्मा िाणाऱ्मा फारलाडमांभधीर अभ्मावक्रभ 
भात्र फारभानवळास्त्राच्मा ळास्त्रोक्त ऩद्धतीलय आधायरेरा आशे. आणण माच धतॉलय वांगरी ल वांगरी ऩरयवयातीर 



काशी रुल्रा पाउंडळेन ने चारलरेल्मा फारलाडमा आणण ऩदशरी दवुयी ज्मा भी ऩदशल्मा ल अभ्मावरेल्मा आशेत, नतथे 
भात्र फारकें द्री शळषण ऩद्धतीचा अलरंफ करून कृतीमुक्त अध्माऩनाचा लाऩय केरा िात आशे. फारकांच्मा अनुबलारा 
कृतीची िोड ददरी िात आशे. 
 गणणतानुबलाभध्मे नुवत ेअंक ऩरयचम ल ऩाठांतयालय बय न देता गणनऩूयक वंकल्ऩना (तुरना, लगॉकयण, 
क्रभलायी) गणणती ळब्दांचा वलकाव, भुरांना स्ऩष्ट करून ददल्मा िातात. वंख्मासान देत अवताना १ त े२० अंक, 
अंकाची भोिणी, वंख्मानाभ ल वंख्मा गचन्शांची वांगड, ऩरयवयातीर वलवलध लस्तंूची (झाडाची ऩाने, खड,े त्रफमा, भणी, 
काडमा, फाटल्मा तमांची टोऩणे) लाऩय करून भुरांच्मा अनुबलारा कृतीची िोड ददल्माभुऱे भुरे आनंदाने ऩोऩटऩंची न 
कयता स्लानुबलातून शळकत आशेत. १ त े२० अंक, आधीची नंतयची वंख्म, वशि अभूता ऩातऱीलय ओऱखतात, 
वांगतात. वादशतमारा कृतीची िोड अवल्माभुऱे १० त े२० वंख्माभधीर दळकाचा गठ्ठा ल एकक वंकल्ऩना भुरांना 
अलगत झाल्मा आशेत. भाऩन बौशभनतक आकाय, अऩूणाांकभधीर अध्माा, ऩाल ्मा वंकल्ऩना शी तमांच्मा वलवलध 
वादशतमातून स्ऩष्ट झाल्मा आशेत. वलसानातीर िड शरका, फुडणे तयंगणे शे प्रमोग स्लत: करून तमाचा आनंद घेत 
आशेत. 
 फारलाडीतीर भुरांना खूऩ फोरामच ेअवत.े आऩरे अनुबल वांगामच ेअवतात, वलचाय बालना गचत्रातून व्मक्त 
कयामच्मा अवतात. ऩण भुऱाषये ल फायाखडीच्मा नादात आऩण भुरांना व्मक्त शोण्माची वंधीच देत नाशी, तमांचा 
वबाधीटऩणाच दशयालून घेतो. 
 व्बागीलाचन (लमानुरूऩ गोष्टीची ऩुस्तके लाचन) माभधून भुरांची ळब्द वंऩतती लाढलून लाचन रेखनाची 
ऩूलातमायी करून घेऊन भुरांना आनंदाने लाचन रेखनाकड ेलऱलरे िात आशे.  

 मा फारलाडमाभधून ऩदशरी दवुयीतून भुरे यचनालादातून आनंदाने, बमभुक्त लातालयण स्लानुबलातून 
ननबॉडऩणे शळकत आशेत. भुरांची एकाग्रता, लैचारयक ऩातऱी, फौवद्धक ऩातऱीत लाढ शोत आशे. भुरांचा वलाागीण 
वलकाव शोत आशे.  

 scert चा ‘आकाय’ अभ्मावक्रभ नुकताच कयण्मात आराम. तो चांगरा अवून तो फारलाडमांऩमांत ऩोशोचवलणे, 
शळषकांना प्रशळषण शभऱणे आलश्मक आशे.  फारळाऱांनी ळास्त्रोक्त फारशळषणक्रभाचा जस्लकाय ल स्लागत करून 
आऩल्माच फारकांच ेबवलतव्म उज्लर कयाले 
 टी.फी.रुल्रा चॎरयटेफर पाउंडळेन ऩुयस्कृत मळस्लीयीतमा वुरु अवरेल्मा ळाऱा खारीरप्रभाणे.  
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